
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน และประเมินการรับรู้ข่าวสาร กิจกรรม 
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 

 
ด้วยส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน ได้จัดท ำ

แผนและขั้นตอนงำนประชำสัมพันธ์ของส ำนัก และแผนดังกล่ำวได้เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ที่ 1 ของส ำนัก คือ 
กำรสนับสนุนและพัฒนำมหำวิทยำลัยด้ำนวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  กำร
ประชำสัมพันธ์จึงเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของส ำนัก จึงมีกำรก ำหนดระดับควำมส ำเร็จในกำรเข้ำถึง
บริกำรของส ำนัก  

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน และประเมินกำรรับรู้ข่ำวสำร กิจกรรม ของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน ปีงบประมำณ 2561 (ตุลำคม 2561 – มีนำคม 
2562)  เป็นรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ของส ำนัก และประเมินกำรรับรู้ข่ำวสำรของผู้ใช้บริกำร 
ได้แก่ บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย นักศึกษำ และบุคลำกรภำยนอกมหำวิทยำลัย เพ่ือน ำผลที่ได้ในครั้งนี้ 
น ำมำวิเครำะห์ ทบทวน ปรับปรุง กระบวนกำรประชำสัมพันธ์ของส ำนักต่อไป 

ในกำรนี้   รำยงำนฉบับนี้  แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่  1 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน
ประชำสัมพันธ์ของส ำนัก ในช่วงเดือนตุลำคม 2561 – มีนำคม 2562 และส่วนที่ 2 ประเมินกำรรับรู้ข่ำวสำร 
กิจกรรมของส ำนัก ในช่วงเดือนตุลำคม 2561 – มีนำคม 2562 
 
 

ส่วนที่ 1  
รายงานสรุปผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของส านัก 

ในช่วงเดือนตลุาคม 2561 – มีนาคม 2562 
ปัจจุบันส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน มีสื่อ

ประชำสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นให้ผู้ใช้บริกำรได้รับข่ำวสำร กิจกรรมของส ำนัก ผ่ำนช่องทำงกำประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ 
เช่น จดหมำยข่ำว สวส. ประกำศ นิทรรศกำร รำยงำนประจ ำปี ป้ำยไวนิลประชำสัมพัน ธ์หน้ำส ำนัก  
Facebook Fanpage  Line Official Accountเป็นต้น โดยมีผลกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ดังนี้ 
 
 



ตารางที่ 1 สรุปผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของส านักในช่วงเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 
ล าดับ งาน ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1 งำนจดหมำยข่ำวส ำนัก จ ำนวนครั้งในกำรท ำ
จดหมำยข่ำว 

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
10 ฉบับต่อป ี

ด ำเนินกำรจัดท ำจดหมำยข่ำวส ำนัก จ ำนวน 6 ฉบับ 
ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2561 – มีนำคม 2562 

1. จดหมำยข่ำว สวส. ประจ ำเดือนตุลำคม 2561 
2. จดหมำยข่ำว สวส. ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2561 
3. จดหมำยข่ำว สวส. ประจ ำเดือนธันวำคม 2561 
4. จดหมำยข่ำว สวส. ประจ ำเดือนมกรำคม 2562 
5. จดหมำยข่ำว สวส. ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2562 
6. จดหมำยข่ำว สวส. ประจ ำเดือนมีนำคม 2562 

2 ส่งข่ำวสำรส ำนักผำ่นสื่อประชำสมัพันธ์ของ
มหำวิทยำลยั 

จ ำนวนครั้งในกำรส่ง
ข่ำวของส ำนักผ่ำน
สื่อของมหำวิทยำลัย 

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
10 ฉบับต่อป ี

ด ำเนินกำรส่งข่ำวสำรส ำนักเพื่อผ่ำนประชำสัมพันธ์
ผ่ำนสื่อของมหำวิทยำลัย จ ำนวน 7 ครั้ง 

1.FM34-04 จ ำนวน  7 ฉบับ 

3 งำนประชำสัมพันธ์ผ่ำน Facebook Fanpageส ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

จ ำนวนครั้งในกำร
อัพโหลดข้อมลูกำร
ประชำสมัพันธ์ 

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
12 ครั้งต่อปี 

ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำน Facebook 
Fanpage ของส ำนัก จ ำนวน 196 ครั้ง 

1.Facebook Fanpage ส ำนักวทิยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  

4 งำนประชำสัมพันธ์ผ่ำน OARIT:RMUTI Line Official 
Account 

จ ำนวนครั้ งในกำร
อัพโหลดข้อมูลกำร
ประชำสัมพันธ์ 

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
12 ครั้งต่อปี 

ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำน OARIT:RMUTI Line 
Official Account จ ำนวน 10 ครั้ง (อัพโหลดข้อมูล
และตอบข้อมลูผู้ใช้บริกำร) 

1.OARIT:RMUTI Line Official Account  

5 งำนออกแบบและจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ชองส ำนัก จ ำนวนครั้งในกำร
ออกแบบสื่อ
ประชำสมัพันธ์ 

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
10 ครั้งต่อป ี
 

ด ำเนินกำรออกแบบป้ำยประชำสมัพันธ์ของส ำนัก 
จ ำนวน 6 ครั้ง 

 

6 งำนสนับสนุนกำรต้อนรับคณะเยี่ยมชม/ศึกษำดูงำน 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

ร้อยละควำมพึง
พอใจในกำรต้อนรับ
คณะเยี่ยมชม/ศึกษำ
ดูงำน 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
80  ขอ งคว ำมพึ ง
พอใจคณะเยี่ยมชม/
ศึกษำดูงำน 

- - 
 
 
 
 



ตารางที่ 1 สรุปผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของส านักในช่วงเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 
ล าดับ งาน ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

7 จัดท ำรำยงำนประจ ำปี 2561 ส ำนกัวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

จ ำนวนครั้งในกำร
จัดท ำรำยงำน
ประจ ำป ี

ไม่น้อยกว่ำ 1 ครั้ง
ต่อป ี

ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี 2561 ส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1.รำยงำนประจ ำปี 2561 ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

8 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนประชำสมัพันธ์ ส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

จ ำนวนครั้งในกำร
สรุปผลกำร
ด ำเนินงำน 

ไม่น้อยกว่ำ 1 ครั้ง
ต่อป ี

ด ำเนินกำรรวบรวมรำยงำนสรุปผลกำร
ด ำเนินงำน และประเมินกำรรับรู้ข่ำวสำร 
กิจกรรม ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ในช่วงเดือนตุลำคม 2561 – 
มีนำคม 2562 

1.รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน และประเมินกำร
รับรู้ข่ำวสำร กิจกรรม ของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน ปีงบประมำณ 2561 (ตุลำคม 2561 – 
มีนำคม 2562) 



ส่วนที่ 2 
ประเมินการรับรู้ข่าวสาร กิจกรรมของส านัก 
ในช่วงเดือนตลุาคม 2561 – มีนาคม 2562 

 ในส่วนที่ 2 เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ข่ำวสำร และกิจกรรมของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ จัดท ำเป็นแบบประเมินออนไลน์กำรรับรู้ข่ำวสำรและกิจกรรมของส ำนัก ผู้ตอบแบบสอบถำม
จ ำนวน 26 คน มีผลกำรประเมินดังนี้ 
 
ข้อ 1 เพศของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 
 
ข้อ 2 อำยุของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 



ข้อ 3 สถำนะของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 
 
 
 
 
ข้อ 4 ท่ำนใช้เวลำในกำรเล่นอินเทอร์เน็ตนำนเท่ำไร 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อ 5 สื่อออนไลน์ที่ท่ำนใช้บ่อยที่สุด (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 

 

 

ข้อ 6. ช่วงเวลำที่ท่ำนใช้สื่อออนไลน์เป็นประจ ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อ 7 ท่ำนรับทรำบข่ำวสำรหรือกิจกรรมของส ำนัก ในสื่อใดบ้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 

 

 

 

ข้อ 8.  ในช่วงเดือนตุลำคม 2561 – เดือนมีนำคม 2562 ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำ ส ำนักมีกำรจัดงำนตลำดนัดกำร

เรียนรู้ ครั้งที่ 11 (Learning Fair 11) 

 

 

 

 



ข้อ 9 ในช่วงเดือนตุลำคม 2561 – เดือนมีนำคม 2562 ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำ ส ำนักมีกิจกรรมลดค่ำปรับ

หนังสือเกินก ำหนดส่ง 50% 

 

 

 

ข้อ 10 ในช่วงเดือนตุลำคม 2561 – เดือนมีนำคม 2562 ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำ ส ำนักขยำยเวลำให้บริกำร

ในช่วงสอบกลำงภำค และสอบปลำยภำค 

 

 



ข้อ 11 ในช่วงเดือนตุลำคม 2561 – เดือนมีนำคม 2562 ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำ ส ำนักแจ้งประชำสัมพันธ์กำรประเมิน

ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 

แนวทางการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป 
1. ระบบส่งข้อมูลข่ำวสำร โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนภำยใน ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ มทร.อีสำน https://forms.gle/jjxxDs8PF4YE6u1K8 
2. รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน พร้อมทั้งปรับปรุงและทบทวน รูปแบบกำรประชำสัมพันธ์ใน
ปีงบประมำณถัดไป 
o ช่วงเวลำกำรน ำเสนอ  กันยำยน 2562  

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/jjxxDs8PF4YE6u1K8

